
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,791 1,778 1,766 

 1,818 1,834 1,846 

   

 

สรุป ราคาทองคําที่ผา่นมาปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหวา่งวนัราคาทองคําจะได้รับแรงกดดนัจากดชันีดอลลาร์ท่ีแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัตะกร้าสกลุเงินในวนัองัคาร  หลงั

สหรัฐเปิดเผยข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นว่าอตัราเงินเฟ้อในเดือนมิ.ย.พุ่งขึน้ร้อนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้  ทัง้นี ้ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ดีดตวัขึน้ 

0.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปี  และสงูกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.5% หากเทียบรายปี ดชันี CPI พุง่ขึน้เกิดคาดเช่นกนัถงึ  5.4% ซึง่เป็นระดบั

สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนส.ค.2008 และสงูกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 5.0%  ตวัเลขดงักล่าวกระตุ้นการคาดการณ์ที่วา่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)อาจเร่งขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  สะท้อน

จากสญัญาล่วงหน้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ของสหรัฐ บ่งชีว้า่ เฟดมีแนวโน้ม 100% ท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนม.ค.2023 ขณะที่มีแนวโน้ม 90% ท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.

2022  ปัจจยัท่ีกล่าวมา  กดดนัทองคําให้ร่วงลงแตะระดบัตํ่าสดุในระหวา่งวนับริเวณ 1,798.87 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แตแ่รงซือ้ Buy the dip ยงัคงแข็งแกร่ง  บวกกบันกัลงทนุบางสว่นเข้าซือ้ทองคํา

ในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ  นัน่ทําให้ทองคําดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งจนปิดตลาดในแดนบวก  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตาม

การเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)พร้อมจบัตานายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดจะแถลงตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวฒิุสภา เพ่ือหาสญัญาณบ่งชีทิ้ศทางอตัราดอกเบีย้ และความ

ชดัเจนเก่ียวกบัการลดวงเงินการเข้าซือ้สินทรัพย์ตามมาตรการ QE  รวมไปถงึมมุมองตอ่เศรษฐกิจ  ซึง่อาจสง่ผลให้ราคาทองเคลื่อนไหวผนัผวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1816.83 1798.87 1805.90 1807.20 1.30 1810.57 1791.68 1808.19 1805.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,798.75 26.13 92.45 

MA 50 Days 1,836.45 27.01 91.01 

MA 200 Days 1,825.54 25.84 91.37 

RSI 9 Days 57.91 42.05 66.59 

RSI 14 Days 51.08 42.33 65.32 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,037.28 0.00 

ishare 17,267.10 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.3434 0.8761 0.1497 
10 วนั -0.1905 -0.1648 -0.3273 
20 วนั 0.5664 0.2871 -0.2899 
50 วนั 0.9362 -0.5884 0.8893 
100 วนั 0.8873 0.4029 0.7597 
200 วนั 0.3861 -0.2973 0.8017 

 

 

14 กรกฎาคม 2564 

คําแนะนาํ                  เน้นทํากําไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว เปิด

สถานะซื ้อ เม่ื อราคาอ่อนตั วลงมาใก ล้  1,795-1,791 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,791 ดอลลาร์

ต่อออนซ์) หรือหากรับความเส่ียงได้ไม่มาก หรือ หากถือ

ครองทองคาํอย่แล้วอาจเลือกชะลอการเข้าซือ้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ แม้แรงขายจะลดลงแต่แรงช้อนซือ้สลบัเข้ามาก็ไม่มาก ซึง่หาก

ราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจมีผลให้ราคา

ปรับตวัลงเพ่ือปรับฐานราคาต่อ เบือ้งต้นหากการดีดตวักลบัไม่มาก หรือไม่สามารถยืน

เหนือ 1,818-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้ 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 107.39 จุด วิตกเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้หลังเงนิเฟ้อพุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(13 ก.ค.) เน่ืองจากนกั

ลงทุนกังวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐท่ีพุ่งขึน้เกินคาดในเดือนมิ.ย.อาจกดดนัให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ โดยความกังวล

ดงักลา่วได้สกดัปัจจยับวกจากรายงานผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตานายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึง่

มีกําหนดกล่าวแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสในวนันีแ้ละวนัพรุ่งนี ้ ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,888.79 จุด ลดลง 107.39 จุด หรือ -0.31% 

ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,369.21 จดุ ลดลง 15.42 จดุ หรือ -0.35% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,677.65 จดุ ลดลง 55.59 จดุ หรือ -0.38% 

• (+) สหรัฐฯ ยกระดับคาํเตือนสาํหรับบริษัทที่ทาํธุรกิจในมณฑลซินเจียงของจีน  รัฐบาลสหรัฐฯ ยกระดบัคําเตือนสําหรับบริษัทต่างๆ ท่ีทําธุรกิจใน

มณฑลซินเจียงของจีน ท่ีอาจมีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากสถานการณ์การบงัคบัใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองนี ้ 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคําแถลงในวนัองัคารตามเวลาท้องถ่ิน ท่ีระบวุา่ “เน่ืองจากความรุนแรงและขอบข่ายของการละเมิดสิทธ์ิท่ีว่านี ้ธรุกิจ

และบคุคลที่ยงัเก่ียวข้องกบัหว่งโซอ่ปุทาน การทําธรุกิจร่วมทนุ และ/หรือมีการลงทนุในมณฑลซินเจียง อาจจะต้องรับความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายของ

สหรัฐฯ ได้”  ขณะเดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และสํานกังานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยงัร่วมกนัออกคําเตือนท่ีมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากฉบบัดัง้เดิมท่ี

ประกาศออกมาเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2020 โดยมีการระบวุ่า บริษัทสญัชาติอเมริกนัใดๆ ท่ีมีการทําธุรกิจ ซึง่อาจเป็นไปในรูปแบบ “โดยอ้อม” กบั”

เครือข่ายการสอดส่องดแูลท่ีกว้างขวางและขยายความครอบคลมุอย่างตอ่เน่ือง” ของรัฐบาลจีน บริษัทดงักลา่วมีความเสี่ยงท่ีจะทําผิดกฎหมายสหรัฐฯ ได้ 

เช่นกนั  การปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาในคําเตือนของหน่วยงานตา่งๆ ของสหรัฐฯ ในครัง้นี ้เกิดขึน้หลงัจากที่เม่ือวนัศกุร์ที่แล้วที่ รัฐบาลของประธานาธิบดี โจ 

ไบเดน เพ่ิมช่ือบริษัทและองค์กรสญัชาติจีน 14 แหง่เข้าไปอยู่ในรายช่ือบญัชีดําของผู้ที่ถกูกล่าวหาวา่ทําการละเมิดสิทธิมนษุยชน และทําการเฝา้ระวงัตรวจ

ตราด้วยระบบไฮเทค ในมณฑลซินเจียง ซึง่เป็นที่อยู่ของชนกลุม่น้อยชาวมสุลิมอยุกร์ู 

• (-) นักลงทุนฟันธงเฟดขึน้ดอกเบีย้ม.ค.66 หลังสหรัฐเผยเงินเฟ้อพุ่งเกินคาด  นกัลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ในเดือนม.ค.2566 หลงัจากที่สหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟอ้ที่พุง่ขึน้เกินคาดในวนันี ้ ทัง้นี ้FedWatch Tool ของ CME Group ซึง่วิเคราะห์การซือ้ขาย

สญัญาลว่งหน้าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ของสหรัฐ พบวา่ นกัลงทนุคาดการณ์วา่ เฟดมีแนวโน้ม 100% ที่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนม.ค.2566 ขณะที่มี

แนวโน้ม 90% ท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.2565 

• (-) ดอลล์แข็งค่า หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ งหนุนคาดการณ์เฟดขึน้ดอกเบีย้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 ก.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุง่ขึน้เกินคาด ซึง่ช่วยหนนุคาดการณ์การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ขณะท่ีนักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึ่งมีกําหนดกล่าวแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรสในวนันีแ้ละวนัพรุ่งนี ้ ดัชนี

ดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพ่ิมขึน้ 0.54% แตะที่ 92.7538 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์

สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 110.59 เยน จากระดบั 110.33 เยน และแข็งคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9186 ฟรังก์ จากระดบั 0.9154 

ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.2518 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2465 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อน

คา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1782 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1857 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที่ระดบั 1.3820 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.3874 ดอลลาร์  

• (+/-) สหรัฐเผยเงนิเฟ้อพุ่งเกินคาดในเดือนมิ.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ

ผู้ บริโภค โดยระบุว่า ดัชนี CPI ดีดตัวขึน้ 0.9% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2551 สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์

คาดการณ์ท่ีระดบั 0.5% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึน้ 5.4% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนส.ค.2551 และสงู

กว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 5.0% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 5.0% ในเดือนพ.ค.  นอกจากนี ้หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พืน้ฐานพุ่ง

ขึน้ 0.9% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 0.4% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค.  เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI 

พืน้ฐานพุง่ขึน้ 4.5% ในเดือนมิ.ย. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ย.2534 สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ท่ีระดบั 3.8% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 3.8% ในเดือนพ.ค. 

 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ที่ 12 ก.ค. - - ไมมี่การประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   
0.4% 0.4% 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็เดือนมิ.ย.   99.5 99.6 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย.   0.5% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย.   0.4% 0.7% 

วนัพธุท่ี 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   
0.2% 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   
0.6% 0.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย.   
0.4% 0.7% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -6.9M 

 23.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   
- - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   
- - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021   
8.0% 18.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
27.8 30.7 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
350K 373K 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   
19.2 17.4 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย.   
0.6% 0.8% 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมิ.ย.   
75.7% 75.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   
- - 

วนัศกุร์ที่ 16 ก.ค. ไมร่ะบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   
-0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย.   
0.4% -0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.   
-0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจ เดือนพ.ค.   
0.4% -0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
86.5 85.5 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


